Vedlegg 1

Solveig Grøtting og Andrine Loeng Aas

02.05.2022

Begrepsavklaring
Definisjoner hentet fra Retningslinjer for varsling i Forsvarssektoren
(Forsvarsdepartementet, 2020):
a. Arbeidsgiver: En arbeidsgiver er enhver som har ansatt arbeidstakere for å utføre
arbeid i sin tjeneste. Hver av virksomhetene i forsvarssektoren er arbeidsgiver da disse
er selvstendige juridiske enheter som ivaretar arbeidsgiveransvaret for sine ansatte.
b. Arbeidstaker: En arbeidstaker er enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste,
herunder innleide, elever, tjenestepliktige, personer under opplæring som utplasseres i
virksomheten uten å være arbeidstakere og personer i arbeidsmarkedstiltak, når disse
de utfører arbeid i virksomheten.
c. Habilitet: Saksbehandlere er habile hvis de ikke har en tilknytning til en sak eller
sakens parter. Det må ikke være tvil om saksbehandlere vil behandle saken på en
objektiv og upartisk måte.
d. Kontradiksjon: Dette er et prinsipp som innebærer at den som anklages for noe, skal få
muligheten til å imøtegå anklagene. Dette kan være den omvarslede og varsleren,
eventuelt tredjeparter.
e. Omvarslede: Den eller de ansatte som varselets påstand(er) om kritikkverdige forhold
er rettet mot.
f. Saksbehandler: Dette er enhver som behandler et varsel uavhengig hvor i
forsvarssektoren vedkommende sitter.
g. Varslingsmottaker: Dette er enhver som mottar et varsel og som direkte eller indirekte
kan gjøre noe med det. Dette kan være varslingsenhetene, linjeleder eller andre, men
det kan i prinsippet være hvem som helst siden en varsler selv kan velge hvem eller
hvilket mottak varsleren vil varsle til.
h. Varslingsordningen: Dette er en fellesbetegnelse for et rammeverk for varsling i
forsvarssektoren. Dette rammeverket regulerer hvordan virksomhetene i sektoren skal
håndtere varsler.
Definisjon hentet fra LO (LO-advokatene, 2020):
a. Kritikkverdige forhold er “forhold som er i strid med rettsregler", "skriftlige etiske
retningslinjer i virksomheten" eller "etiske normer som det er bred tilslutning til i
samfunnet". Arbeidstaker og arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering om det
aktuelle forholdet er kritikkverdig. Begrepet «kritikkverdige forhold» er ikke definert
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eller nærmere beskrevet i loven, og det skilles ikke mellom ulike typer eller
alvorlighetsgrader av kritikkverdige forhold. Ifølge forarbeidene omfattes først og
fremst straffbare og andre ulovlige forhold, eksempelvis økonomisk kriminalitet,
miljøkriminalitet og vold

